
Nộp Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp 
Tạm Thời dành cho Gia Đình 
Nghèo Khó (TANF)? 
Bây Giờ Là Gì?
Nếu quý vị sẵn sàng bắt đầu khởi nghiệp, hãy 
kiểm tra Chương Trình Commerce WorkFirst!

Commerce WorkFirst có thể trợ giúp quý vị tiến đến một con 
đường nghề nghiệp vững chắc. Các tùy chọn của chương trình 
hiện có xem quý vị có tham gia bán thời gian hoặc toàn thời 
gian, đã làm việc rất nhiều hoặc chưa bao giờ làm việc gì hết hay 
không. Đây là cách thức chúng tôi có thể trợ giúp:
• Các chương trình kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế 

có sự phát triển kỹ năng, các dịch vụ hỗ trợ, và quản lý hồ sơ.
• Thời lượng chương trình thay đổi từ ba đến mười hai tháng.
• Thông qua tinh thần cá nhân sẵn sàng trong công việc và các 

hoạt động săn việc, quý vị sẽ có khả năng làm một bản sơ 
yếu lý lịch ấn tượng có sức thuyết phục và biết cách thức tìm 
đúng việc có hiệu quả.

• Chúng tôi sẽ giúp tìm nơi làm việc dựa vào sở thích, kỹ năng 
và năng lực nghề nghiệp của quý vị.

• Các cơ hội đào tạo cá nhân, kết nối cộng đồng, nơi làm việc 
và tư vấn đồng cấp hiện có.

Nếu quan tâm, hãy yêu cầu nhân viên quản lý hồ sơ Bộ 
Y Tế và Xã Hội (DSHS) của quý vị giới thiệu đến chương 
trình tư vấn nghề nghiệp Commerce WorkFirst .

Việc Làm Cộng Đồng/Cơ Hội 
Nghề Nghiệp
 ? Một chương trình toàn 

thời gian được thiết kế 
để tạo cầu nối với nghề 
nghiệp của quý vị.

Việc Làm Cộng Đồng 
	? Kinh nghiệm làm việc 

trong khi quý vị đang 
chuyển tiếp hoặc nếu 
quý vị muốn xây dựng 
các kỹ năng làm việc.

Thông Tin Liên Hệ Commerce WorkFirst:
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